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Spoštovane dame in gospodje, 
 
najprej bi se vam želel iz vsega srca zahvaliti, da ste mi zaupali položaj predsednika našega odbora. 
 
Trdno sem prepričan, da mi bo z vašo praktično podporo in pomočjo uspelo evropskim državljankam 
in državljanom približati institucionalno in socialno vlogo našega odbora. 
 
Menim, da uradni položaji zagotovo ne obstajajo v čast njihovih nosilcev, temveč so z njimi povezane 
odgovornosti in obveznosti, ne da bi za to pričakovali ugled ali priznanje. 
 
In kot vsi vemo, ima predsednik EESO navsezadnje funkcijo služenja – s predsednikom, kot je dejal 
rimski cesar Avgust, kot "primus inter pares", torej prvim med enakimi. 
 
 
Dame in gospodje, 
 
naš čas je dragocen, zato ga moramo izkoristiti čimbolj učinkovito. 
 
Medtem ko se Evropa še zmeraj ukvarja s škodo, ki ji jo je prizadejal francoski in nizozemski "ne" 
ustavni pogodbi, in medtem ko ankete kažejo, da leta 2005 30 % Evropejcev in Evropejk o ustavni 
pogodbo ni vedelo ničesar, se nekaj tisoč kilometrov stran iz nekaj desetletij dolgega "zimskega 
spanca" prebujajo ambiciozna gospodarstva, intenzivno in neverjetno hitro zmanjšujejo razvojni 
zaostanek, se prilagajajo globalnemu okolju, razvijajo nove sposobnosti in tako grozijo, da bodo 
spodkopala dosežke zahoda. 
 
Govorim o gospodarstvih t. i. držav BRIK, tj. Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska, velesilah leta 2050. 
 
Naj ponazorim: danes je 45 % svetovnih industrijskih proizvodov izdelanih v državah v razvoju. Leta 
1970 jih je bilo le 10 %. 
 
Neka anketa je pokazala, da 71 % vodilnega osebja mednarodnih podjetij načrtuje gospodarske 
dejavnosti v teh državah. 
 
Če bo Kitajska svojo 8-odstotno letno gospodarsko rast ohranila do leta 2031, bo dohodek na 
prebivalca države, ki šteje 1,45 milijarde ljudi, tako visok kot leta 2004 v ZDA. 
 
Kaj konkretno to pomeni? 
 
Ekstrapolacija sedanjih ameriških podatkov pokaže, da bodo Kitajci s takšno stopnjo BDP porabili 
dve tretjini svetovne proizvodnje pšenice, vsak dan bodo potrebovali 99 milijonov sodčkov nafte in 
imeli 1,1 milijarde vozil. 
 
Vsi vemo, kaj to pomeni.  
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Vsi vemo, da je PRAKSA brez TEORIJE slepa, TEORIJA brez PRAKSE pa prazna. 
 
Morda je napočil čas, da opustimo teoretične načrte in stopimo na pot praktičnih rešitev. 
 
Morda je čas, da prenehamo z brezpogojnim gospodarskim konzervativizmom in posnemamo – na 
tem mestu me ni strah uporabiti te besede – dobre primere in postopke, ki so nastali v hitro 
razvijajočem se svetu in ne v Evropski uniji. 
 
Drugi govorijo o globalizaciji, mi pa ostajamo ujeti v svojo nacionalno in evropsko samobitnost. 
 
Drugi stavijo na družbo, mi pa na državo. 
 
Drugi spodbujajo zasebno gospodarstvo, mi pa javno. 
 
Drugi postavljajo v središče gospodarsko strukturo družbe, mi pa politiko. 
 
 
Dame in gospodje, 
 
cilj mojega mandata ni polniti arhive EU s še več sklepi ali mnenji. 
 
Moj cilj je govore, seje, sklepe, politične in nacionalne razprave spremeniti v napredek, kar je nujno 
potrebno, če želimo izpostaviti prednosti Evrope. 
 
Študija Euroscience je povezala znanstvenike evropske industrije in ugotovila, da obstajata dva glavna 
dejavnika, ki bi izboljšala motivacijo in delovne pogoje raziskovalcev v EU. 
 
Kot prvi dejavnik je bilo ugotovljeno zmanjšanje birokracije. 
 
Moja domovina je dober primer za to. Grčija na las natančno zrcali gospodarsko samosvojost 
današnje Evrope in negotovost njenih državljanov. Pretirana birokracija in šibke naložbe so 
povzročile, da je država leta 2005 izgubila kapital v višini milijarde eurov, in Grčija žal ni edini 
primer. 
 
Kot drugi dejavnik je bilo navedeno ustvarjanje delovnih mest. 
 
Ali smo sposobni ustvariti nova delovna mesta – in kaj moramo narediti za to? 
 
Ali smo sposobni ustvariti pravo okolje za konkurenčnost in podjetniško pobudo? 
 
Govorim o podjetništvu s človeškim obrazom, katerega človeške poteze niso le videz. 
 
Zame so pomembna mala podjetja z logiko, ki se ravna po človeku in ne po gospodarskem 
bogastvu, kajti trdno verjamem v izrek grškega filozofa Pitagore: "Človek je merilo vsega". 
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Zame je pomembna družba, ne gospodarstvo. 
 
Zame je pomembno ambiciozno in inovativno podjetništvo in ne takšno, ki stremi le k dobičku. 
 
Pomembno je, da ljudje, ki delajo v EU, razvijejo novo zavest in nov odnos, da si prizadevajo za 
izboljšanje svojega življenjskega standarda in hkrati prispevajo k oblikovanju konkurenčnega 
in nenehno razvijajočega se poklicnega okolja. 
 
Zato se tukaj obračam na človeka, ki mu ni najpomembnejša gospodarska blaginja, temveč zna 
bolje kot drugi predvideti prihodnje spremembe in je zato lahko inovativen.  
 
Zame je pomembno podjetništvo, ki "socialno odgovornost podjetja" jemlje resno, oz. 
"odgovorno podjetništvo" kot temeljni kamen za dosego čim večjih koristi, pri tem pa čim manj 
obremenjuje naravno okolje in okolje, ki ga je ustvaril človek. 
 
Podjetništvo, ki spodbuja konkurenco, izpolnjuje interese kolektivnega okolja in krepi socialno 
strukturo.  
 
Zame so pomembna mala podjetja, ki bodo tudi v prihodnje ostala osnova, hrbtenica 
evropskega gospodarstva, morebiten vir za več in boljša delovna mesta in nove poslovne zamisli. 
 
Izhodišče za ustanovitev teh podjetij so v glavnem inovacije. 
 
Kljub začetnemu tveganju neuspeha inovacije prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in dvigu 
življenjskega standarda v državi, tako da državo preoblikujejo v konkurenčen prostor znanja, ki lahko 
privabi naložbe kakršne koli oblike in najrazličnejše raziskovalce iz tujine. 
 
V praksi to pomeni več podjetniškega duha, več evropskih podjetij, več podjetniške pripravljenosti 
tveganja, inovativne izdelke in s tem večjo produktivnost. 
 
Moje vprašanje je retorično: 
 
Ali je Evropa dovolj konkurenčna in ali ima dovolj podjetniškega duha, da bo zanimiva za tuje 
raziskovalce in vlagatelje? 
 
Če bi bilo tako, zakaj so potem Nobelove nagrade za fiziko, kemijo, medicino in gospodarstvo letos 
spet prejeli Američani? 
 
 
Dame in gospodje, 
 
"Podjetništvo s človeškim obrazom" sem izbral za temo. Toda kakšen je "obraz" modernega 
državljana Unije in kako on vidi Evropo? 
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Kam gre Evropa? 
 
Bo svoje državljane vzela s seboj ali ne? 
 
Vsak Evropejec vidi EU kot mehanizem za zaščito gospodarskih in političnih interesov Evrope. 
 
Državljanom Unije se zdi institucionalno kolesje Unije nedostopno in neprepustno, povrhu vsega pa 
ga hromi pretirana birokracija. Žal smo to zelo pozno spoznali. 
 
Toda glavno je, da smo nazadnje prisiljeni prepoznati problem, sprejeti ustrezne predpise in jih takoj 
prenesti v prakso. 
 
Po zavrnitvi Ustave o Evropi v Franciji in na Nizozemskem vsekakor ni bilo "načrta B" in to lahko 
pozdravimo ali obžalujemo. Namesto tega imamo "načrt D" z namenom vključiti državljane v 
obsežno razpravo o prihodnosti Evrope. Ta načrt se sklicuje na tri temeljne vrednote naše družbe – 
demokracijo, dialog in diskusijo – s katerimi bi lahko premostili vrzel med Evropo in njenimi 
državljani. 
 
Nismo še v slepi ulici. 
V kitajščini obstajata dva ideograma za besedo "kriza": prvi pomeni "nevarnost", drugi pa 
"priložnost". 
 
Jaz sem za "priložnost". 
 
In to priložnost bi rad "izkoristil" in okrepil vsa prizadevanja in pobude, ki prispevajo k premostitvi 
vrzeli med državljani Unije in "Evropo". 
 
Danes smo bolj kot kadar koli poprej moralno zavezani, da evropske sodržavljane z DEJANJI 
in ne le z besedami prepričamo, da SAMI ODLOČAJO IN DA SE ODLOČITVE 
SPREJEMAJO ZANJE. 
 
Odbor je moralno in institucionalno zavezan, da na zaprosilo Evropskega sveta sprejme pobude 
in aktivno deluje na naslednjih področjih: 
 
− kot most med evropsko javnostjo in organi Skupnosti; 
− pri oblikovanju novih strategij za trajnostni razvoj; 
− pri vzpostavitvi aktivne mreže civilnodružbenih pobud za boljše izvajanje lizbonske 

strategije. 
 
Bolj kot kadar koli poprej moramo državljanke in državljane spodbujati, da se udeležijo 
evropskega procesa odločanja in dejavnosti EU. 
 
Nikoli poprej evropska civilna družba ni bila pomembnejša in bolj nepogrešljiva za 
nadaljevanje tako imenovanega evropskega združevanja. 
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Bolj kot kadar koli poprej moramo Evropo ponesti v domove vseh evropskih državljank in 
državljanov, da jo bodo ocenili, razumeli, odkrili in jo na novo oblikovali ter institucijam in 
političnim organom Evrope prek naših nacionalnih ekonomskih in socialnih svetov dali oseben 
pečat. 
 
Čas je, da se državljan nauči črpati "vire", ki so mu na razpolago. Do pred kratkim je vedel le, 
da obstajajo, ničesar pa ni vedel o njihovem potencialu. 
 
Na kratko bi želel omeniti še dva pojma: 
 
"podjetništvo" in "človeka". 
 
V grščini "človek" pomeni "tistega, ki zre navzgor", "podjetje" pa pomeni "poskus". 
 
Prepričan sem, da smo "programirani" za uspeh, če ne bomo prenehali poskušati in če bomo 
zrli prek svojega horizonta ter prerasli sami sebe. 
 
 
Dame in gospodje, 
 
vse ima svojo ceno. 
 
Uspeh pride z vztrajnostjo in timskim delom. 
 
Za zaključek bi vam želel zagotoviti, da bom svoje naloge kot predsednik s pomočjo predsedstva 
opravljal popolnoma pregledno. Želim, da vsak od nas resno jemlje naloge in obveznosti, ki so mu 
zaupane, ter jih predano izpolnjuje. 
 
Podroben program predsedniškega mandata bo pripravljen na novembrski seji predsedstva in 
predložen na decembrskem plenarnem zasedanju. 
 
Hvala lepa za pozornost. 

_____________ 


